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Seria  „Gotowe  wypracowania  i opracowania  lektur  szkolnych”  to 
zbiór  profesjonalnie  przygotowanych  kilkudziesięciu  ebooków. 
Tematycznie  obejmują  materiał  edukacyjny  z zakresu  języka 
polskiego nauczany w szkole  średniej,  gimnazjum i podstawowej, 
z naciskiem na przygotowanie do matury. Każdy ebook to minimum 
5,  a zwykle  6-8  wypracowań  z jednego  zagadnienia,  np. 
z określonej  lektury,  charakterystyka  epoki  literackiej,  kluczowe 
motywy  literackie,  itp.  Umieszczone  w konkretnym  ebooku 
wypracowania  i opracowania  lektury  są  propozycją  szerszego 
spojrzenia na lekturę, jako że przedstawiają one najbardziej istotne 
aspekty danego zagadnienia, w tym np. charakterystyka głównych 
bohaterów,  streszczenie,  motywy  Autora  i inne.  Wypracowania 
zostały  przygotowane  przez  nauczycieli  języka  polskiego  lub 
wybitnych maturzystów i pasjonatów lektur.
Materiał  ten jest także dostępny w serwisie www.wiedza24h.pl  za 
pomocą płatności sms-owych, jednak kalkulacja wyraźnie wskazuje 
na  wyższe  korzyści  przy  zakupie  ebooka.  Pojedyncze 
wypracowanie w serwisie kosztuje 2,46 zł (płatne sms), natomiast 
w przypadku ebooka za cenę 4,90 zł otrzymujecie Drodzy Państwo 
co najmniej 5 wypracowań, na bazie których znacznie łatwiej będzie 
Wam napisać  własne  wypracowanie  lub  też  przygotować  się  do 
sprawdzianu. Krótko mówiąc za cenę dwóch sms-ów otrzymujecie 
5-8  wypracowań,  zamiast  dwóch  pobieranych  z serwisu 
internetowego.



Wypracowania – Hanna Krall

„Zdążyć przed Panem Bogiem”
 

Opisy wypracowań:

Eksterminacja  Żydów  oczyma  Marka  Edelmana. Marek  Edelman  był 
jednym  z niewielu  żyjących  świadków  zagłady  narodu  żydowskiego.  Na 
podstawie jego opisów Hanna Krall napisała książkę „Zdążyć przed Panem 
Bogiem”.  To  więc  dzięki  jego  relacją  poznajemy  tragiczną  rzeczywistość 
ówczesnych  lat.  Poniższe  wypracowanie  stanowi  prezentacje  stanowiska 
Edelmana na temat eksterminacji Żydów i powstania w warszawskim getcie. 
Wypracowanie zawiera 419 słów.
Interpretacja  tytułu. Tekst  stanowi  omówienie  i interpretację  tytułu  książki 
Hanny Krall. Tytuł - „Zdarzyć przed Panem Bogiem” nie stanowi symbolu ale 
jest określeniem funkcji jakie Marek Edelman przypisuje lekarzowi. Wszystkie 
opisy  odzwierciedlają  wypowiedzi  tego  bohatera  ukazując  tym  samym 
podwójne znaczenie tytułowego sformułowania. Wypracowanie zawiera 376 
słów.
Problematyka historyczno – polityczna utworu.  Poniższe wypracowanie 
omawia  utwór  Hanny  Krall–  „Zdążyć  przed  Panem  Bogiem”.  Dokładnie 
przedstawiona  jest  geneza  utworu,  łącznie  z datami  wydania  pozycji. 
Wyjaśniony  jest  gatunek  lektury,  jak  wiadomo  bowiem  ze  względu  na 
kompozycję jest on trudny do określenia. Całość omawia szczegółowo kształt 
i wyraz artystyczny tej lektury. Wypracowanie zawiera 415 słów.
Geneza  i kształt  artystyczny  utworu.  Poniższe  wypracowanie  omawia 
utwór Hanny Krall– „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Dokładnie przedstawiona 
jest  geneza  utworu,  łącznie  z datami  wydania  pozycji.  Wyjaśniony  jest 
gatunek  lektury,  jak  wiadomo bowiem ze  względu  na  kompozycję  jest  on 
trudny do określenia. Całość omawia szczegółowo kształt i wyraz artystyczny 
tej lektury. Wypracowanie zawiera 415 słów.
Życie  w getcie  opisane  w reportażu. Reportaż  H.  Krall  jest  książką 
o pamięci.  Jest  zapisem,  trwających  prawie  trzy  miesiące,  wywiadów 
z jedynym ocalałym przywódcą powstania warszawskiego w getcie, doktorem 
Markiem Edelmanem. Opisuje życie i proces zagłady (eksterminacji) Żydów 
w getcie.  Ukazuje  dramatyczne  losy  ludzi,  walczących  już  tylko  o godną 
śmierć. Wypracowanie zawiera 508 wyrazów
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